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Яңа әдәбият дәреслекләре һәм дәрестән тыш уку 

 

Минем кулымда – татар мәктәпләре өчен чыккан яңа ”Әдәбият” 

дәреслекләре. Кулга алуга ук, күңелдә матур тойгылар уята. Бу китаплардан 

йомшаклык, затлылык, наз бөркелә төсле. Тышлыгы якты төсләр белән 

бизәлгән, форзац битләрендә бөекләрнең зирәк фикерләре бирелгән. Татар теле 

һәм әдәбиятын күп еллардан бирле укыткан укытучыга яңа дәреслекләрнең 

эчтәлеге бигрәк тә ошады. Алдагы елларда басылган дәреслекләрне дә яратып 

кулландым, ләкин яңа стандартларга җавап бирә торган заманча дәреслекләр 

белән, һич икеләнмичә, 2014-2015 нче уку елында ук укыта башладым. 

Дәреслекнең төзелеше дә, әдипләр турында бирелгән мәгълүматлар, бигрәк тә 

әдәбият теориясе, сүзлек, әсәр белән эшләү өчен кертелгән сораулар, төрле 

характердагы биремнәр искиткеч! 6 нчы сыйныфтан ук әдәби әсәрнең төзелеше 

һәм эчтәлегенә, ягъни композициясе, тема һәм проблема, идеяне ачыкларга 

өйрәтә башлау бик мөһим, кирәкле. Практик дәресләр өчен аерым сәгатьләр 

бирү күптән кирәк иде. Әдипләрне, аларның әсәрләрен чорына, темасы һәм 

жанрына карап бүлү дә бик отышлы.  

Бу дәреслекләрне гамәлгә кертү турында “Мәгариф” журналы оештырган 

“Түгәрәк өстәл” дә төрле фикерләр әйтелде. Дәреслекләр авторы Ф.Ә.Ганиева, 

яңа стандартлар мәктәпне баштанаяк үзгәртмәде, дип саный. “Яңа федераль 

стандартлар мәктәптә ниндидер зур үзгәрешләр кертмәде. Төп яңалык белем 

эчтәлегенә кагыла. Элек әдәбият фәненнән белем бирү укып чыккан әсәрнең 

эчтәлеген истә калдырудан гыйбарәт иде, төп басым шуңа ясалды. Яңа стандарт 

нигезендә куелган таләп буенча, әдәбият белеме теориясе һәм әдәбият тарихы 

белән бергә үрелеп өйрәнелә, – ди ул. – Икенче яңалык исә – программаны 

укучының мөстәкыйль өйрәнүенә басым ясауда”. Ә программаны мөстәкыйль 
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үзләштерүнең бер юлы – дәрестән тыш уку. Дөрес, бу эш әдәбият 

программасын теләсә ничек үзләштерергә мөмкинлек бирә, дип уйлау ялгыш 

булыр иде. Яңа программаларда дәрестән тыш укуга бик аз вакыт бирелә. Шуңа 

карамастан мин укучыларның дәрестән тыш китап укуларын даими барлап 

торам. 

Дәреслекләрнең сыйныфтан сыйныфка эзлекле итеп эшләнүе бик 

уңышлы. Гадәттәгечә, уку елы башында язма әдәбиятның нигезен тәшкил иткән 

халык авыз иҗаты үрнәкләре өйрәнелә. Дәреслектә әсәрләр җитәрлек түгел, 

шуңа күрә мин дәрестән тыш та укырга кушам. Укучылар халык әдәбиятының 

байлыгына төшенәләр. Язучының иҗатын тирәнрәк белү өчен дә дәреслектә 

бирелгән бер әсәр генә (кыскартылган вариант) җитми. Әдәбиятны яраткан, 

әсәрләрне күп укучы дәреслек белән генә чикләнми. Андый укучыларга мәктәп 

һәм авыл китапханәсендә китаплар җитәрлек, теләгәнен сайлап алу мөмкинлеге 

дә бар.  

Яңа стандартларга нигезләнгән дәреслекләр 7 нче сыйныфтан башлап 

икешәр кисәктән торалар. Күптән шулай эшләргә кирәк булган, чөнки бик 

уңайлы. Яңа дәреслекләрдә моңа кадәр кермәгән авторлар һәм аларның 

әсәрләре кертелү дә – уңай күренеш. Шулай да, дәреслекләр ничек кенә әйбәт 

булмасын, әдәбиятны класстан тыш укудан башка өйрәнеп, өйрәтеп булмый. 

Укучыны әдәбият белән кызыксындыруның иң отышлы юлы да – дәрестән тыш 

уку белән гадәти әдәбият дәресләрен якынайтуда, бергә үреп алып баруда. 

Милләтпәрвәр җитәкчеләребез, мәгариф хезмәткәрләре, китапның 

әһәмиятен аңлаучы чиновниклар  мәктәп китапханәләрен “Мәктәп 

китапханәсе”, “Хәзинә” сериясендә басылган китаплар белән баетсалар, авыл 

китапханәләрен классик язучыларыбызның, халык язучысы, халык 

шагыйрьләренең томнары, “Сайланма әсәрләр”е, балалар энциклопедияләре 

белән баеттылар, яшь язучыларның да  китаплары  бер-бер артлы кайта 

башлады. Ә 2010 нчы елның май аенда Бөек Җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан 

укучыларны зур бүләк   белән сөендерделәр:   мәктәп китапханәсенә 15 томнан 

торган (һәр томы берничә экземплярда) китаплар сериясе кайтты. “Хәтер уты” 
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томында халыклар дуслыгы, батырлыгы казанышларын саклау идеяләре белән 

сугарылган әсәрләр басылса, “Сугыш турында фронтовиклар” томындагы 

әсәрләрнең геройлары – дошманга каршы батырларча көрәшкән реаль 

шәхесләр. “Драматургиядә утлы еллар авазы”, “Сугыш чоры балалар 

әдәбияты”, “Без кайтырбыз туган илләргә”, “Сугыш эзләре буйлап”, “Дәһшәтле 

чор балалары”, “Утлы еллар авазы”, “Давылларда сыгылмас гөлләр”, 

“Мәңгелек яшәү”, “Хатирәләр яңарганда”, “Каһарманлык юлы”, “Гарасатлы 

еллар”, “Сугыш корбаннары кайтавазы” дип аталган китапларда әсир 

сугышчылар язмышы, фронттагы, тылдагы вакыйгалар, сугыш вакытында татар 

хатын-кызларының фидакарьлекләре сурәтләнгән әсәрләр дә, очерклар, язмалар 

да тупланган. Г.Кутуйның “Рөстәм маҗаралары” хикәясе программадан төшеп 

калса да, мин бу китапны укырга бирәм. 8 нче сыйныфта “Бөек Ватан сугышы 

чоры әдәбияты”ннан Ф.Кәрим иҗатын өйрәнгәндә, 15 томлыкның фронтовик 

язучыга багышланган томын укырга тәкъдим итәм, чөнки дәрестән тыш укуны 

Ф.Кәрим поэмаларына, башка әсәрләренә багышлыйм.  

Китап укыган баланың телдән сөйләме дә, язма эшләре дә матур, эзлекле 

килеп чыга, ә китап яратмаган укучы сүз эзләп кесәгә керә, теле дә, рухы да 

ярлы була. Менә шуңа күрә дә тел укытучысы үз фәненә,  тел-әдәбиятка 

ихтирам, кызыксыну уятуны китаптан, бигрәк тә дәрестән тыш өстәмә әдәбият 

укытудан башларга тиеш. “Татар теленең дәрәҗәсен күтәрү, аны аралашу теле 

баскычыннан күпләр өчен әдәби, фәнни телгә әйләндерү, укучыларга халыкның 

рухи хәзинәләрен, милли сәнгатьнең матурлыгын, мәдәни байлыкны күрсәтеп, 

шуларга соклану, халкың белән горурлану хисләре тәрбияләү өчен иң туры, 

кыска юлларның берсе аның әдәбиятын уку, ярату, өйрәнү икәнлеге берәүдә дә 

шик уятмый”, – дип язды галимәбез дә. (Заһидуллина Д. Мәктәптә татар 

әдәбиятын укыту методикасы. – Казан: “Мәгариф” нәш., 2004. – 367 б.).  

Укучыга тәрбияви әһәмияткә ия булган китап тәкъдим итә белергә кирәк, 

компьютер, интернет заманында бигрәк тә. Ә татар әдәбиятында дөрес әхлак 

формалаштыруга, шәхес тәрбияләүгә багышланган әдәби әсәрләр бихисап. 
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Мәсәлән, бу эшне мин 5 нче сыйныфтан башлыйм. Дәрестән тыш әкиятләр 

укыту, Г.Тукай, А.Алиш, Ф.Яруллинның балалар өчен төрле әкият, хикәяләрен 

тәкъдим итү отышлы. Т.Миңнуллинның “Авыл эте Акбай” пьесасының “Акбай 

һәм Кыш бабай”, “Акбай, Тәмлетамак һәм Этбүрләр”, “Акбай нигә күңелсез?” 

һ.б. кебек дәвамын балалар, телевизордан спектаклен караган булсалар да  

яратып укыйлар.  

5 нче сыйныф укучыларына дәрестән тыш уку дәфтәре башлату зур 

әһәмияткә ия, мин аларга дәфтәр тотышын аңлатам, үрнәк дәфтәрләр күрсәтәм. 

Бу эшне һәр класста искә төшереп тору, үрнәк дәфтәрләр күрсәтү бик файдалы.   

Бер укучым турында аерым әйтәсем килә. 5 нче сыйныфта укыганда ук аның 

“Дәрестән тыш уку” дәфтәре берничә булды. 7 нчы сыйныфны тәмамлаганнан 

соң, шул укучым җәйге каникулда Н.Фәттахның “Әтил суы ака торур” романын 

үзе теләп укыды. Татар теленнән “4” ле белән “3” ле арасында барган Гөлия 8 

нче сыйныфта “4” ле белән “5” легә күтәрелде. Аның өй эшләре дә бик иҗади, 

китаплардан файдаланып башкарыла. Мин шуңа күрә китап укуның файдасы 

бар дип уйлыйм. 

Шулай ук “Мәктәп китапханәсе” сериясендә чыккан, мәктәп балалары 

өчен кыскартып бирелгән “Тукай” романы яки “Кечкенә Апуш” китабын 6 нчы 

сыйныфлар укый. Китап укучыларның телен баета, Г.Тукайга  карата 

ихтирамны арттыра, укучыларда ихтыяр көче тәрбияли. Билгеле, 

фонохрестоматия, электрон ярдәмлекләрдән дә файдаланабыз. Г.Ибраһимовның 

“Кызыл чәчәкләр” хикәясен дә кайбер укучылар тулы вариантта укыйлар. 

Кайбер дәресләрне дәреслекләр белән түгел, китапханәдән алган китаплар 

белән уздыру да бик мөһим. Укучылар дәрескә өстәмә әдәбият алып киләләр. 

Р.Мөхәммәдиевнең “Ак кыялар турында хыял” әсәрен укучылар 11 нче 

сыйныфка җиткәнче үк укыйлар. Урта сыйныф укучыларына Г.Бәшировның 

“Туган ягым – яшел бишек” повестен, Н.Фәттахның “Итил суы ака торур” 

романын “Мәктәп китапханәсе” сериясендә басылган китаплардан укырга 

киңәш итәм. Г.Әпсәләмовның “Алтын йолдыз” әсәрен “Газинур” романы белән 

алыштырып укытам, чөнки “Газинур” романы балаларга  җитәрлек тә һәм реаль 
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шәхес турындагы документаль әсәр буларак та тәкъдим ителә. Р.Батулланың 

“Сөенбикә” романын көчлерәк укучыларга гына укырга мөмкинлекне әйтәм, ә 

Ф.Латыйфиның “Хыянәт” романын барлык укучыларга да бик теләп укытам.    

Кайвакыт әсәрләрне укучыларга бүлеп тә укытырга туры килә: я китап җитми, я 

укучылар вакыт ягыннан да сыеша алмаска мөмкин. 

Сыйныфтан тыш уку дәресләре кечкенә классларда күбрәк эчтәлек белән 

танышу формасында уздырылса, зуррак сыйныфларда китап укучылар 

конференциясе яки башка формада үткәрелә. Укучыларга аннотация яки 

рецензия яздыру да отышлы.  

11 нче сыйныфта экология темасына “Сакларга кирәк, юк, тагын да 

ныгытырга кирәк табигать белән дуслыкны” дигән темага ачык сыйныфтан 

тыш уку дәресе үткәрергә туры килде. Берничә укучы, билгеле, көчлерәкләре, 

Г.Бәшировның “Җидегән чишмә” романын укыды. Бер укучы И.Юзеевның 

“Гашыйклар тавы” на, икенчесе – А.Гыйләҗевнең “Хушыгыз, тургайлар” 

пьесасына, өченчесе – И.Юзеевның “Карурман” ына,  дүртенчесе табигатьне 

саклауга багышланган шигырьләргә тукталды. Дәрескә ”Табигать һәм без” 

дигән әдәби бюллетень чыгарылды, “Карурман” поэмасыннан түбәндәге юллар 

язып эленде:  

“Шәфкать көтми кеше табигатьтән, 

Теләгәнен ала көч белән. 

Ә ул, шомырт-кара күзен мөлдерәтеп, 

Рәхим-шәфкать көтә кешедән.”  

“Татар әдәбиятында хатын-кыз мәсьәләсе” дигән темага үтәсе дәрескә 

берничә китап укырга кушам: Г.Исхакыйның “Көз” һәм “Татар кызы” 

повестьларын, Г.Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар” ын, Г.Ахуновның  

“Хәзинә”, “Идел кызы”, Г.Бәшировның “Намус” романнарын һ.б. әсәрләрне. 

Әсәрләрдән өзекләрне слайдларга язып куярга була. Программада булмаган 

китапларны да тәкъдим итәргә туры килә, ләкин теләсә ниндине түгел, ә бәлки 

укучыларга тәрбия бирә торганнарын гына. 8 нче сыйныф укучылары белән 

Ф.Латыйфиның “Хыянәт” романы буенча “Күпме михнәт чиккән безнең халык, 
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күпме күз яшьләре түгелгән” темасына дәрес-конференция уздырырга яратам. 

(Яңа программа буенча бу әсәр 9 нчы сыйныфта укырга тәкъдим ителә.) 

Н.Фәттахның “Кичү” романын яки өзекләрен 8 нче, 10 нчы сыйныфта ук 

укырга киңәш итәм, чөнки 11 нче сыйныф укучысы, теләсә дә, укырга өлгерми 

бу әсәрләрне: аның имтиханнарга, ВПР га әзерләнәсе бар. 1960 нчы елларда 

язылып та, 30 ел буе басыла алмыйча яткан әсәрдә әһәмиятле мәсьәләләр 

күтәрелә: Башкортстан республикасында татар теленең кысылуы, татар 

халкына карата мыскыллы караш, татар теле сагында торучы кыю кешеләрнең 

эш-гамәлләре һ.б. Соңгы елларда бу темага мөрәҗәгать итүче язучылар саны 

артты, билгеле. Мәсәлән, Г.Гыйльмановның “Бүреләр һәм Иоһанн Себастьян 

Бах” хикәясе буенча мин 7 нче сыйныф укучылары белән сыйныфтан тыш уку 

дәресе уздырам. Дәрестә хикәяне укыйбыз, фикер алышабыз, туган телнең 

әһәмиятенә төшенәбез.  

 “Татар әдәбиятында әниләр һәм бәбиләр проблемасы” темасына да 

семинар дәрес, дәрес-диспут үткәрергә мөмкин. Бу дәресне 9, 10 нчы 

сыйныфларда уздыру отышлы. Дәрескә әзерлек барышында Т.Миңнуллинның 

“Әниләр һәм бәбиләр” пьесасы, Г.Гыйльмановның “Китек ай” әсәре, 

М.Җәлилнең “Яшь ана” шигыре, А.Гыйләҗевнең “Җомга көн кич белән” 

повесте, Ф.Яруллинның “Кыйгак-кыйгак каз кычкыра” әсәре укыла, сораулар 

алдан бирелә, шулай итеп укучы балалар хәзерге заманның проблемасын хәл 

итүдә катнашалар. Дәрестә укучыларның чыгышлары, сәнгатьле укуы, эчтәлек 

сөйләү, сораулар һәм биремнәр белән эшләү киң кулланыла. Нинди форма 

сайланса да, максат бер  –  әсәрне тирәнтен аңларга өйрәнү, китапның 

әһәмиятенә төшенү, укучыга тәрбия бирү. 

Китап – дөньяны танып белергә ярдәм итә торган ачкыч ул. Аңарда 

кешелек акылының океаны бар. Милли китап – халыкның көзгесе. Анда 

милләтнең меңләгән еллар дәверендә үткән тәҗрибәсе һәм уңышлары, ачыш 

һәм табышлары, хыял һәм өметләре, кайгы һәм хәсрәтләре – бөтен тарихы 

чагылыш тапкан. Шуңа күрә китапка игътибарны киметмик, киресенчә, 

арттырыйк. “Китабына хөрмәте булмаган халыкның киләчәге өметле булуына 
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мин ышанмыйм. Китабына хөрмәте булмаган халыкның милли әдәбияты да 

озын гомерле була алмый. Китап – ул телнең дә сакчысы, китап язмышы халык 

язмышы белән аерылгысыз бәйләнгән. Китап халык хәтере дә. Хәтерен югалта 

баручы халык сарык көтүен хәтерләтә торган массага гына әйләнә бара. Татар 

китабына 270 ел тулган бу елда менә шушы икегә икене тапкырласаң да, 

кушсаң да дүрт була дигән кебек гап-гади нәрсәне укучының да,  язучыларның 

да, галимнәрнең дә, һәр татар кешесенең дә исенә төшерәсе килә,” – дип язган 

академик Ә.Кәримуллин. Аның зирәк,  акыллы фикерен куәтләп, минем шуны 

әйтәсем килә: китапка мәхәббәт тәрбияләү  укытучының гына бурычы түгел, 

бәлки китап язучыларның да, басучыларның да, аны таратучыларның да мөһим 

вазифасы. Без бергәләп милләтебезгә хезмәт иткәндә генә, яшь буында 

Галиҗәнап Китапка ихтирам тагын да артыр, дип ышанасы килә. 
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